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ПРЕДЛАГАНЕ НА ДОБРОВОЛНО, АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО 
КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН ОТ РЕГИОНАЛНИ 
ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (РЗИ) И КАБКИС ВЪВ ВРЪЗКА С  ЛЯТНАТА 
АНТИСПИН КАМПАНИЯ  НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ 

НА ХИВ/СПИН”, 
15 АВГУСТ – 15 СЕПТЕМВРИ 2016 г. 

 
 
 
Благоевград 
 
Във връзка с лятната АНТИСПИН кампания мобилни кабинети за безплатно и 
анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще бъдат разположени при следния 
график: 
 
17.08.2016 г. /сряда/ от 10.30-13.00 ч. Алея на здравето, край р.Благоевградска Бистрица 
(при цветната АНТИСПИН леха) 
 
20.08.2016 г. /събота/ от 13.00-15.30 ч. Аква парк Благоевград 
 
28.08. 2016 г. /неделя/ от 11.30-14.00 ч. Плаж РИО 2, кв.Баларбаши, Благоевград 
 
07.09. 2016 г. /сряда/ от 11.00-13.00 ч. В ромската махала „Предел“, гр.Благоевград 
 
13.09.2016 г. /вторник/ от 11.00-13.30 ч. гр.Благоевград, ЮЗУ ”Н.Рилски” – първи 
корпус (при параклиса) 
 
 

Бургас 
 
През периода на кампания’2016 ще се извършва безплатно, доброволно и анонимно 
консултиране и изследване на ХИВ/СПИН във вирусологичната лаборатория на РЗИ- 
Бургас всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. Всички желаещи да проверят своя ХИВ 
статус могат да посетят лабораторията в удобно за тях време.  
 
Бързи тестове за ХИВ в мобилен медицински кабинет ще се предлагат при следния 
график: 
 

• На 18.08.2016 г.  (четвъртък) от 10:00 – 12:00 часа в град Бургас – Морската 
градина, „Бункера“ . Екипът в мобилния кабинет се състои от представители на 
РЗИ-Бургас и сдружение „Доза обич“. Екипи от доброволци на Общински 
младежки клуб „J.J.Cool A”, Община Бургас, БМЧК, фондация „Областен 
ромски съюз“, сдружение „Доза обич“ и сдружение „Равновесие“ ще раздават 
здравно-информационни материали, флаери, брошури и ще популяризират 
употребата на предпазни средства. 

 
• На 15.09.2016 г. (четвъртък) от 14:00 – 16:00 часа в град Бургас – ул. 

„Александровска“ (до „МакДоналдс“). Екипът в мобилния кабинет се състои от 
представители на РЗИ-Бургас и фондация „Областен ромски съюз”. Екипи от 
доброволци на Общински младежки клуб „J.J.Cool A”, Община Бургас, БМЧК, 
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фондация „Областен ромски съюз“, сдружение „Доза обич“ и сдружение 
„Равновесие“ ще раздават здравно-информационни материали, флаери, брошури 
и ще популяризират употребата на предпазни средства. 

 
 
Варна  
 
РЗИ-Варна ще проведе информационно-скринингова кампания в периода 15 август-15 
септември в КАБКИС към РЗИ, стая 501 в дните понеделник, сряда и петък от 9.00-
12.00 ч. и от 12.30-16.00 ч.  
 
 
 
Велико Търново 
 
Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще се предлага от РЗИ–
Велико Търново на локациите: 
 

• 10.08.2016 г. Комплекс „Чифлика” с.Леденик – басейн 
• 16.08.2016 г. „Релакс КООП” с. Вонеща вода – басейн 
• 19.08.2016 г. „Кузманов и син” гр. Лясковец – басейн 
• 23.08.2016 г. Къмпинг „Къпиновски манастир” – басейн 
• 25.08.2016 г. гр. Полски Тръмбеш – градски басейн 
• 30.08.2016 г. градски парк, гр. Павликени 

 
Видин 
 
Графикът на работа по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ на 
РЗИ-Видин е следният: 
 

• В лабораторията на РЗИ Видин – всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. 
• На терен с ММК: 

 
19.08.2016г. – басейн „Импулс” – гр. Видин 
26.08.2016г. – Градски плаж – гр. Видин 
08.09.2016г. – Крайдунавски парк – гр. Видин 
 
 

Враца 
 
Услугата безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще се предлага при 
следния график: 
 

• 17.08.2016г. – Басейн с. Зверино 
• 23.08.2016г. – Басейн „Средновековие“ гр. Враца 
• 25.08.2016г. - Басейн гр. Враца 
• 30.08.2016г. – Басейн „Хъшовете“ гр. Враца 
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Габрово 
 
По време на кампанията от 15.08. до 15.09. населението в област Габрово ще има 
възможност да се изследва анонимно и безплатно в микробиологична лаборатория при 
РЗИ –Габрово от 8.30 до 12.00 ч. 
 
 
Добрич 
 
Лятната АНТИСПИН кампания ще се осъществи в КАБКИС към РЗИ-Добрич с 
работно време: 
 
понеделник- петък, 8.30-12.00 ч. и от 12.30-16.30 ч.  
 
 
Кърджали  
 
Лятната АНТИСПИН кампания в област Кърджали стартира на 1 август и ще продължи 
до 15 септември 2016 г. Изследванията за ХИВ/СПИН, които са безплатни, доброволни 
и анонимни, се извършват във вирусологичната лаборатория на РЗИ-Кърджали. 
Приемното време за гражданите е от 9.00 до 15.00 часа. 
 
 
Кюстендил 
 
Доброволно, анонимно и безплатно консултиране и тестване за ХИВ ще се извършва с 
мобилен медицински кабинет на следните локации: 
 

• 11.08.2016 г. в гр.Бобов дол – на площада пред общината 
 
От 10.00-13.00 ч. – кампания за анонимно изследване за ХИВ, консултиране и 
предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; изследване на 
количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите. 
 

• 12.08.2016 г. в гр.Дупница     
 
От 10.00 – 13.00 ч.  – на площад „Свобода“ 
От 13.30 –15.00 ч. – парк Рила – кампания за анонимно изследване за ХИВ носителство, 
консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали и презервативи; 
изследване на количеството на въглеродния окис в издишания въздух на пушачите. 
 

• Всеки работен ден в приемен сектор в РЗИ-Кюстендил от 09.00 до 14.00 ч. 
желаещите могат да си направят изследване с експресен тест за ХИВ. 

 
 
Ловеч 
 
График за изследване и консултации на терен (за един ден в посочения период): 
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- 15 – 19.08.2016 г. – гр.Летница, лица в неравностойно положение,  
принадлежащи към етническите малцинства. 

- 22 – 26.08.2016 г. – с.Александрово, Община Ловеч, лица в неравностойно 
положение, принадлежащи към етническите малцинства. 

- 29.08. – 02.09.2016 г. – гр.Угърчин, лица в неравностойно положение, 
принадлежащи към етническите малцинства. 

- 07 – 09.09.2016 г. – гр. Тетевен 
- 12 – 15.09.2016 г. – гр. Троян,  лица в неравностойно положение, принадлежащи 

към етническите малцинства. 
 

Изследванията ще се проведат в сградите на Общинските администрации на 
посочените градове и Кметство с.Александрово. 
 
Изследване и консултации за ХИВ ще се провеждат и в лаборатория на РЗИ гр.Ловеч  
всеки четвъртък и петък от 10.00 ч. – 12.00 ч. в периода 15.08. – 15.09.2016 г. 
 
 
Монтана 
 
Мобилната услуга по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ РЗИ –
Монтана ще предлага съвместно с доброволци от БМЧК по график: 
 

• 16.08.2016 г.  от 10:30-12:00 ч. гр.Вършец, център 
• 19.08.2016 г. от 10:30-12:00 ч. Басейн – САК ”Аугуста”, гр.Монтана 
• 23.08.2016 г. от 10:30-12:00 ч. Басейн – гр. Чипровци 
• 29.08.2016 г. от 10:30-12:00 ч. с. Габровница 
• 31.08.2016 г. от 10:30-12:00 ч. Басейн – гр. Берковица 
• 08.09.2016 г. от 10:30-12:00 ч. гр.Лом, център 

 
 
Пазарджик  
 
През целия период на кампанията, от 15.08. до 15.09.2016 г. от 8.30 до 16.00 ч., 
лабораторията в РЗИ Пазарджик ще консултира и изследва безплатно всеки желаещ да 
провери своя ХИВ статус. В цялата област ще се раздават презервативи и здравно-
промотивни материали: флаер „д-р Живко Столетов – ХИВ/СПИН“, брошура „Stop на 
наркотиците“, брошура „ХИВ/СПИН“, видео и аудио клипове по Програма „Превенция 
и контрол на ХИВ/СПИН“ и др. 
 
През месец август на плажове и басейни в област Пазарджик ще се раздават здравно-
промотивни материали и презервативи, а експерти от отдел ПБПЗ ще консултират 
желаещи за начините за предпазване от ХИВ и сексуално предавани инфекции. 
 
Плевен 
 
Мобилният медицински кабинет на КАБКИС към РЗИ-Плевен ще бъде изнесен на 
терен на 02.09.2016 г. от 10.00. до 13.00 ч. пред супермаркет Билла - гр.Плевен, ул.Асен 
Халачев №2. Кампанията ще бъде организирана съвместно с БЧК-Плевен.  
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Графикът на работа на лабораторията по безплатно и анонимно консултиране и 
изследване за ХИВ в РЗИ-Плевен е от понеделник до петък от 8.30 до 12.00 ч. и от 
12.30 до 17.00 ч.  
   

Перник 
 
В периода на лятната кампания лабораторията на РЗИ – Перник ще предоставя 
безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН всеки работен ден от 
08:30 часа до 16:30 часа. 
 

Пловдив 
 
По време на лятната кампания за безплатно и анонимно консултиране и изследване за 
ХИВ/СПИН РЗИ-Пловдив ще предлага услугата в КАБКИС от 9.00-16.30 часа. 
 
 
Разград 
 
Услугата безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ ще се предлага в 
микробиологичната лаборатория на РЗИ-Разград всеки работен ден от 16.08. до 15.09. 
от 9.00 – 15.00 ч.  
 
На 15.08. екипът на РЗИ-Разград ще предлага безплатни тестове за ХИВ в хипермаркет 
Кауфланд, гр. Разград. 
 
 
Русе 
 
На 16.08.2016 г. от 14.00-16.00ч. в МОЛ Русе РЗИ–Русе организира лятна 
информационна кампания за доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. 
 
По време на лятната кампания КАБКИС към РЗИ- Русе ще работи за желаещите да се 
изследват за ХИВ от понеделник до петък от 9.00-15.00 ч. 
 
 
Силистра 
 
В рамките на лятната АНТИСПИН кампания на Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН“ РЗИ-Силистра организира: 
 

� Безплатни консултации и изследвания на желаещи лица с бързи тестове за ХИВ, 
както и серологични изследвания за сифилис и хепатит, в лабораторията на РЗИ-
Силистра (15.08.2016 г. – 15.09.2016 г.).  

 
� На 19.08.2016 г. ще се проведе информационна кампания с предоставяне на 

услуги по доброволно консултиране и тестване за ХИВ (с бърз тест), сифилис и 
хепатит за жителите в гр. Тутракан: 

 
� от 10:00 до 12:00 часа – в плувен басейн „Стомната“; 
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� от 12:30 до 15:00 часа – в плувен басейн „Алиби“. 
 

� На 29.08.2016 г. ще се проведе изнесена кампания с предоставяне на възможност 
за безвъзмездно и доброволно консултиране и изследване за ХИВ (с бърз тест), 
сифилис и хепатит за населението на с. Ситово и с. Искра: 

 
� от 10:00 до 12:00 часа – в открит обществен басейн - с. Ситово; 
� от 12:30 до 15:00 часа – пред кметството в с. Искра. 

 
� На 08.09.2016 г. ще се проведе информационна кампания с предоставяне на 

услуги по доброволно консултиране и изследване с експресен тест за ХИВ, 
сифилис и хепатит на две локации в град Силистра: 

 
� от 10:00 до 13:00 часа на площад „Свобода“ до Драматичен театър „Сава 

Доброплодни”; 
� от 13:30 до 15:00 часа на плувния басейн в хотелски комплекс „Дръстър“. 

 

Сливен 
 
Във вирусологичната лаборатория на РЗИ – Сливен ще се извършва безплатно, 
доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ по следния график: 
 

� в периода 15-19.08.2016 г. всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа; 
� в периода 01-15.09.2016 г. всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа. 

 
 
Смолян 
 
РЗИ – Смолян извършва безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване 
за ХИВ/СПИН от 01.08.2016 г. до 30.09.2016 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа 
в Приемния кабинет на здравната инспекция.  
 
На 04 и 05.08.2016 г. на площад „Свобода“ (Стар център) в гр. Смолян от 17:00 до 19:00 
ч., в изнесена лаборатория, жители и гости на града научиха своя ХИВ статус, получиха 
консултация, здравно-информационни материали и презервативи. 
 
 
София 
 
За лятната АНТИСПИН кампания КАБКИС към Столичната Регионална здравна 
инспекция ще работи от понеделник до петък от 9.00 – 13.30 ч. (гр. София, ул. «Враня» 
№ 20) 
 
КАБКИС към сдружение „Здраве без граници” (гр. София, ул. „Самуил” № 111) 
ще предоставя здравни консултации и тестове за ХИВ със следния график: 
 

� понеделник, от 8.30-14.00 ч.  
� вторник, от 13.00 -17.00 ч.  
� сряда, от 13.00-17.00 ч.  
� четвъртък, от  8.30-14.00 ч. 
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София област 
  
Екип на РЗИ-София област ще проведе кампания по безплатно и анонимно 
консултиране и изследване за ХИВ на 17 август от 11.00-13.00 ч. в сградата на МБАЛ 
гр. Пирдоп за всички жители и гости на град Пирдоп, както и за персонала и 
пациентите на МБАЛ гр. Пирдоп.  
 
През месеците август и септември на места, популярни сред младите хора (като 
басейни,  хотелски комплекси и др.) на територията на областта, ще се разпространяват 
здравно-информационни материали и ще се провежда консултиране за начините за 
предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.  
 

 
Стара Загора 
 
РЗИ Стара Загора инициира следните дейности по доброволно консултиране и 
изследване за ХИВ на терен за лятната АНТИСПИН кампания’2016: 
 

• 04.08.2016 г. в Център по психиатрични заболявания Стара Загора 
 

• 05.08.2016 г. в Комплексен онкологичен център Стара Загора 
 

• 08.08.2016 г. съвместно с НПО „Свят без граници” в ромската махала в гр. 
Чирпан 

 
• 27.08.2016 г. гр. Казанлък, пл. „Севтополис” – по време на празниците на 

тракийските царе 
 

• Месец август – септември 2016 г.  
 

� Съвместно с НПО „Свят без граници” в ромската махала на гр. Раднево и 
села 

� Съвместно с НПО „Свят без граници” в ромската махала на  с. Ч. гора, с. 
Оризово 

� Съвместно с НПО „Свят без граници” в ромската махала  с. Тулово, с. 
Зимница, с. Юлиево 

 
• 04.09.2016 г. Рок фест – местност Равня , общ. Мъглиж 

 
• Септември 2016 г. Фестивал на различния поглед (съвместно с клуб „Зараза” гр. 

Стара Загора). 
 
 
Търговище 
 
Кампанията за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ 
РЗИ-Търговище ще проведе в периода 15 август–15 септември по следния начин: 
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• Във вирусологична лаборатория на РЗИ – Търговище ще се предлагат 
консултации и изследвания за ХИВ безплатно и анонимно  всеки работен ден от 
9:00 до 16:00 ч. на адрес гр.Търговище, бул.“Цар Освободител“№33 

 
• Медицински екип в мобилен кабинет ще предлага доброволно тестване за ХИВ 

на 29.08.  и 30.08. от 13:30 до 16:00 ч. на територията на Аквапарк „Water Magic“  
гр.Търговище, парк „Борово Око“. 

 
 
 
Хасково 
 
В периода 15.08.2016 г. – 15.09.2016 г. по повод лятната АНТИСПИН кампания в РЗИ 
Хасково ще се извършва безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване 
при следния график в работните дни: от 08.30 ч. – 12.30 ч. и от 13.00 ч.  – 16.00 ч. 
 
 
 
Шумен 
 
По повод лятната АНТИСПИН иниацитива на Програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН“ в периода от 15.08.2016 г. до 15.09.2016 г. в лабораторията на РЗИ – 
Шумен ще се извършват безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН с 
предоставени тестове за ХИВ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. 
 
 
 
Ямбол  
 
По повод лятната АНТИСПИН иниацитива РЗИ-Ямбол ще извършва безплатни и 
анонимно консултации и изследвания за ХИВ в микробиологичната лаборатория към  
дирекция „НЗБ” всеки работен ден от 8.30-16.00 ч. от 15 август до 15 септември 2016 г.  


